
Zápis z jednání výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ze dne 7.12.2020. 

Místo: distančně – platforma Microsoft Teams  

Přítomni:  

Binder, Janků, Kacerovský, Ľubušký, Měchurová, Pařízek, Procházka, Šimetka, Velebil, Vlk 

1. Zahájení jednání, kontrola zápisu z posledního jednání výboru SPFM. 

2. Výbor SPFM byl informován o Metodickém doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR pro 

poskytovatele zdravotních služeb v oboru gynekologie a porodnictví a neonatologie pro 

efektivní organizaci práce porodnic a pro maximální zabezpečení personálního využití 

porodních asistentek při vedení porodu v rámci stávající sítě porodnic – koncept tzv. Center 

porodní asistence, který byl publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Dokument a 

jeho přílohy nebyly v publikované formě schváleny dotčenými odbornými společnostmi a 

nemají jejich podporu.  Přílohy dokumentu nejsou v souladu s doporučenými postupy ČGPS, 

a proto představují rizika pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru gynekologie a 

porodnictví a neonatologie, s možnými forenzními dopady. Kacerovský informoval o sérii 

kroků provedených dotčenými odbornými společnosti k nápravě dokumentu. 

3. Na základě opakovaných jednání zástupci VZP předložili upravenou verzi dokumentu 

„Organizace péče o těhotnou pojištěnku – zaevidování těhotné ženy k porodu a následná 

předporodní ambulantní péče v porodnici“ (tzv. check-in). Členy komise ČGPS byla 

provedena revize dokumentu a navrženo navýšení „balíčkové ceny“ z 1849 Kč na 2130 Kč za 

těhotnou ženu. Revidovaný dokument byl odeslán zástupcům VZP a výbor SPFM byl s tímto 

dokumentem seznámen. 

4. Výbor SPFM projednal revizi doporučených postupů „Zásady dispenzární péče v těhotenství“ 

a „Potermínové těhotenství“ a jejich sloučení do jednoho doporučeného postupu „Zásady 

dispenzární péče v těhotenství“.  Aktualizovaný a sloučený doporučený postup „Zásady 

dispenzární péče v těhotenství“ byl schválen členy výboru SPFM (v poměru 7:2).  Proti byli 

Měchurová a Velebil, kteří nesouhlasí s eventualitou předávání těhotných do porodnice až po 

dosažení týdne 41+0, konkrétně s formulací „Těhotná může být předána do ambulantní péče 

zdravotnického zařízení, které povede porod, po vzájemné dohodě – nejpozději však v týdnu 

41+0“. Pařízek navrhl nejen každoroční provádění precizní analýzy perinatálních dat, ale i 

evaluaci těchto nových organizačních opatření, a to jak ze strany porodnických zařízení, tak i 

ze strany registrujících gynekologů aby bylo možné posoudit, zda nová koncepce prenatální 

péče v ČR a revize doporučených postupů ovlivnila perinatální výsledky. Členové výboru 

s tímto souhlasí. 

5. Procházka a Binder předložili poslední verzi doporučeného postupu „Antitrombotické 

zajištění těhotných žen podle stupně rizika vzniku venózního tromboembolismu“ a 



informovali o reakci odborných hematologických společností na tento dokument. Členové 

výboru SPFM zašlou mailem do týdne Procházkovi připomínky a návrhy úprav. Pařízek 

požádá o oficiální stanovisko prof. Kvasničku, resp. Českou společnost pro trombózu a 

hemostázu. 

6. Kacerovský informoval výbor SPFM o možnosti aktivního se zapojení terciárních center 

perinatologické péče do evropské sítě klinických studií – CZECRINperi: Czech National 

Network for Personalized Clinical Trials in Perinatology. Všechna centra intenzivní péče 

předběžně souhlasila s touto aktivitou. 

7. Výbor SPFM byl seznámen s dopisem ČGPS adresovaným ministrovi zdravotnictví ČR, 

Výboru pro zdravotnictví Senátu Parlamentu ČR a Výboru pro zdravotnictví Poslanecké 

sněmovny ČR ohledně návrhu zákona o komoře porodních asistentek. Výbor SPFM v 

minulosti podpořil vznik tohoto zákona. Finální znění zákona nebylo výboru SPFM 

předloženo k oponování a ani ke schválení. Výbor SPFM má výhrady k některým bodům 

zákona. Na příští jednání výboru SPFM bude proto pozván senátor Lumír Kantor, předkladatel 

zákona. 

8. Kacerovský předložil zprávu o hospodaření sekce SPFM (se shrnutím za posledních 12 let). 

K dnešku dni je na účtu sekce 149.548,- Kč.  

9. Pařízek informovat o možnostech konání celostátní konference SPFM v roce 2021. Nebude-li 

možno uspořádat kongres pro nepříznivou epidemiologickou situaci, bude konání kongresu 

přesunuto do roku 2022. V termínu konference 2021 bude následně uspořádán webinář k 

prezentaci perinatologických výsledků, změn doporučených postupů a důležitých stanovisek 

SPFM. Definitivní rozhodnutí o pořádání konference v roce 2021 a o dalším postupu bude 

učiněno na dalším jednání SPFM (leden 2021). 

10. Pařízek informoval, že edukační konference organizovaná Sekcí analgezie a intenzivní 

medicíny v porodnictví „Kritické stavy v porodnictví 2020“ proběhne distančně, ale pouze 

off-line.  

11. Měchurová předložila návrh, aby byl osloven výbor ČGPS se žádostí o lepší sdílení témat 

stran perinatologické problematiky s výborem SPFM. Výbor SPFM souhlasí.  

12. Kacerovský informoval o žádosti Evropské asociace perinatální medicíny o přizvání dvou 

národních odborníků ke vzniku European guidelines on perinatal  medicine na téma„Oxytocin 

for induction and augmentation of labour“ a „Episiotomy“. Výbor SPFM doporučil pro první 

téma Janků (Brno) pro druhé téma Kališe (Plzeň).	

13. Kacerovský informoval o nejednotnosti metodik stanovení lačné glykemie před provedení 

oGTT u těhotné ženy v doporučeném postupu České společnosti klinické biochemie a České 

diabetologické společnosti ČLS JEP: Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování 

stavu pacientů. V textu jsou rozpory s konsenzuální doporučeným postupem ČGPS Gestační 



diabetes mellitus. Výbor sekce SPFM doporučuje informovat o tomto zástupce příslušných 

odborných společností a sjednotit metody stanovení glykemie. 

14. Výboru SPFM byl předložen dokument „Přihláška do výběrového řízení Ministerstva 

zdravotnictví – Ústav pro porodní asistenci“. Tento dokument obsahuje žádost o vytvoření 

ústavu pro porodní asistenci s působením v oblasti Praha a Středočeský kraj. Výbor SPFM 

nesouhlasí s argumentací uvedené v žádosti stran potřeby vzniku další porodnice na území 

hlavního města Prahy, protože v současné době je v Praze šest velkých porodnic a ve 

Středočeském kraji dvanáct porodnic. Tento počet porodnic plně saturuje stávající počet 

porodů v Praze a Středočeském kraji. Individualizace porodnické péče, vedení fyziologických 

porodů porodními asistentkami i současné trendy v porodnictví jsou plně podporovány ve 

většině z nich. Výbor SPFM také upozorňuje na rizika při vzniku porodnice bez patřičného 

komplementárního zajištění (krevní banka, jednotka intenzivní péče, a jiné). 

15. Příští schůze výboru SPFM bude probíhat opět distančně. Termín bude stanoven předsedou 

výboru a členům výboru oznámen mailem. Předběžný termín – leden 2021. 

 

Zapsal: as. MUDr. Radovan Vlk dne 8. 12. 2020 

Schválil: prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. dne 8. 12. 2020 


